Voorwaarden AnaDanst 2020/2021
Lesinhoud
Om tot een gevarieerd en afwisselend lesprogramma te komen zal er af en toe een dansdocente te gast zijn.
Er wordt in de lessen veel aandacht besteed aan een correcte houding en juiste bewegingen (techniek). Er
wordt aandacht besteed aan muziekinterpretatie, verschillende dansstijlen en ritmes.
De lesdata en –tijden
De lestijden kunt U vinden op www.anadanst.nl. Alle op de website vermelde lestijden zijn onder
voorbehoud. Voor een goed verloop van de lessen wordt U verzocht op tijd aanwezig zijn.

Lesgeld per semester (19 lessen)


Volwassenen

€ 210-



Scholieren, Studenten boven 16 jaar

€ 182,-



Scholieren onder 16 jaar

€ 125,-



Tweede reguliere les Volwassenen

€ 110-



Tweede reguliere les Studenten, Scholieren boven 16 jaar

€ 80,-



Tweede reguliere les scholieren onder 16 jaar

€ 50



Dance Fitness

€ 155



Dance Fitness als extra les (aanvulling op buikdanslessen)

€ 120,-



Losse lessen

€ 17,50



Administratiekosten bij inschrijving (eemalig)

€ 8,50




Alles is pakket,
Alles in pakket studenten, All-in package students

€ 395,
€ 295,-






Privéles 60 minuten
Online Privéles
Coaching 75 minuten
Online Coaching 60 minuten

€ 38,50,€ 22,€ 55,€ 30,-

Terms and Conditions Oriëntaalse dans met Ana
2020/2021
Classes
To offer a varied and complete class programme we will have guest teachers from time to time. We offer
video sessions in which we study different dancers and styles. Emphasis in class is on correct posture and
correct and healthy execution of movement (technique). We also focus on musical interpretation, various
styles of dance and rhythms.

Class schedule
Our class schedule can be found on www.anadanst.nl. All information within our schedule is subject to
change without prior notice. Please arrive on time for class to avoid the class being disrupted.

Class fees per semester (19 classes)


Adults

€ 210,-



Students over 16 years of age

€ 182,-



Children, Students under 16 years of age

€ 125,-



Second regular class Adults

€ 100,-



Second regular class Students over 16 years of age

€ 80,-



Second regular class Children, Students under 16 years of age

€ 50,-



Dance Fitness

€ 155,-



Dance Fitness as extra class

€ 120,-



Single lesson

€ 17,50



Administration fee

€ 8,50**




All-in package
All-in package students

€ 395,
€ 295,-






Private class 60 minutes
Online Private class
Coaching 75 minuten
Online Coaching 60 minutes

€ 38,50,€ 22,€ 55,€ 30,-

*Administration fee only applies to new subscriptions (one time only).

